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১) তলৰ পৰ্থমজন ৈহেছ জামর্ান গিণতজ্ঞ িফিলক্স
ক্লাইন (১৮৪৯ – ১৯২৫)। সংঘ তত্তব্, জিটল িবেশ্লষণ, অ-
ইউিক্লডীয় জয্ািমিত আিদ েক্ষতৰ্ত িবৰল বৰঙিণ আগবেঢ়াৱা
এই গিণতজ্ঞজনৰ নােমেৰই ক্লাইন বটল (Klein bottle) অিত
িবখয্াত। িদব্তীয়জেনা ৈহেছ এজন জামর্ান গিণতজ্ঞ, নাম জজর্
েকণ্টৰ (১৮৪৫ – ১৯১৮)। েতওঁ সংহিত তত্তব্ৰ জনক। অসীমক
আয়তব্ কৰাৰ বােব েতওঁ যুগান্তকাৰী অৱদান আগবঢ়াইিছল।
েতওঁেলাক দুেয়ােৱ এখিন সিন্মলন পৰ্িতষ্ঠা কিৰিছল, িযখন
আিজও বিতর্ আেছ আৰু িবশব্ৰ গিণত জগতখনক পৰ্ভািৱত
কিৰ আেছ। েসইখন েকানখন সিন্মলন?

২) তলৰ পৰ্থমগৰাকী আেমিৰকীয় গিণতজ্ঞ েজেছ ডগলাছ
আৰু িদব্তীয়গৰাকী িফনেলণ্ডীয় গিণতজ্ঞ লাছর্ আলফছর্।
েতওঁেলাকৰ মাজৰ অিত িবেশষতব্পূণর্ সংেযাগেটা িক?

৩) তলৰ ফেটাখনত হাতত েকেমৰা ৈল থকাজন ‘A Beau-
tiful Mind’ খয্াত জন নাশব্। েতওঁৰ লগত থকাজেনা এজন
অসাধাৰণ বয্িক্ত। েতওঁ তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞ।
২০০৮ চনত েৰামত অনুিষ্ঠত এিট গািণিতক অনুষ্ঠানৰ ফেটা
এয়া। ‘A Beautiful Mind’ৰ েলিখকা িছলিভয়া নাছােৰ জন
নাশব্ৰ িবষেয় িলেখাঁেত এইজন িবজ্ঞানী-গিণতজ্ঞৰ সম্পেকর্ও
িবিভন্ন পৰ্সংগত উেল্লখ কিৰিছল। েতওঁ েকান?
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৪) তলৰ পৰ্থমগৰাকী গিণতজ্ঞ আৰু িদব্তীয়গৰাকী
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী। েতওঁেলাক েকান আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ
সংেযাগেটা িক?

৫) ২০১৮ চনত িফল্ডছ েমেডল লাভ কৰা জামর্ান গিণতজ্ঞ
িপটাৰ শব্’লেজ ৈহেছ আটাইতৈক কম বয়সত িফল্ডছ েমেডল
িবজয়ীেকইজনৰ এজন। ফেটাখনত িপটাৰ শব্’লেজক এগৰাকী
পৰ্বীণ জামর্ান গিণতজ্ঞৰ ৈসেত েদখা ৈগেছ। েতওঁ েকান আৰু
দুেয়াজনৰ মাজৰ িমলেটা িক?

৬) ফেটাখনত থকা গিণতৰ ছাতৰ্ীগৰাকী েকান আৰু েতওঁৰ
িবেশষ পিৰচয়েটা িক?

৭) গিণতৰ েনােবল বঁটা বুিল পিৰিচত আেবল বঁটা ৈহেছ
িবশব্ৰ গিণত জগতৰ এিট সেবর্াচ্চ সন্মান। ২০২২ বষর্ৰ আেবল
বঁটা িবজয়ী িনবর্াচনৰ পাঁচজনীয়া আেবল কিমিটৰ এজন সদসয্
আিছল ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ ৰমন পিৰমালা। ফেটাখনত ৰমন
পিৰমালাৰ একােষ বিহ থকাজন িবখয্াত গিণতজ্ঞ মঞু্জল ভাগর্ৱ।
ৰমন পিৰমালাৰ আনকােষ বিহ থকাগৰাকীও এগৰাকী গিণতজ্ঞ।
েতওঁ েকান আৰু েতওঁৰ নাম িক?

৮) মহান গিণতজ্ঞ পল এয়াৰডছৰ ৈসেত আমাৰ এই সময়ৰ
এগৰাকী মহান গিণতজ্ঞ েটেৰন্স টাওৰ িকেশাৰ অৱস্থাৰ এই
ফেটাখন অিত িবখয্াত। এয়াৰডছৰ মুঠ গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংখয্া
১৫২৫ খন আৰু মুঠ সহ-েলখক ৫০৯ জন। িয ‘Annals
of Mathematics’ত এখন গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ েপাৱােটােৱই
অসাধাৰণ কথা, েসইখন জােনর্লেত এয়াৰডছৰ পৰ্ায় ২৫ খন
গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ পাইিছল। পৰ্শ্ন হ’ল, পল এয়াৰডছ আৰু
েটেৰন্স টাওেৱ যুটীয়াভােব িলখা মুঠ গেৱষণা-পতৰ্ েকইখন?

৯) কুিৰ শিতকাৰ এগৰাকী েশৰ্ষ্ঠ পদাথর্ িবজ্ঞানী আিছল হান্স
েবেথ। ১৯৬৭ চনত েতওঁ পদাথর্ িবজ্ঞানৰ েনােবল বঁটা লাভ
কিৰিছল। েসইদেৰ িফৰ্েমন ডাইছেনা আিছল এজন অসামানয্
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পদাথর্ িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞ। িফৰ্েমন ডাইছেন হান্স েবেথক
“the supreme problem solver of the twentieth
century” বুিল অিভিহত কিৰিছল। ডাইছনৰ ছাতৰ্াৱস্থাত, েসই
সময়ৰ েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্িসদ্ধ অধয্াপক িজঅ’েফৰ্ ইনগৰ্াম
েটয়লেৰ েতওঁক হান্স েবেথৰ ৈসেত কাম কিৰবৈল পৰামশর্
িদিছল আৰু এখন চুপািৰছ-পতৰ্ িলিখিছল এইদেৰ– “Dear
Bethe: You’ll have received an application from
Mr. Freeman Dyson to come work with you as
a graduate student. I hope that you will accept
him. Although he is only 23 he is in my view the
best mathematician in England. Very Sincerely
yours, G. I. Taylor.” েসইমেত হান্স েবেথেয় ডাইছনক গৰ্হণ
কিৰিছল। অসমৰ পৰা এজন যুৱেক েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৈল
ৈগ এইজন িজঅ’েফৰ্ ইনগৰ্াম েটয়লৰৰ তত্তব্াৱধানত গেৱষণা
কিৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। েতওঁ েকান আৰু অসমৰ
েপৰ্ক্ষাপটত েতওঁৰ িবেশষতব্েটা িক?

১০) এওঁেলাক গুৰু-িশষয্। গুৰুেৱ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
অিলিম্পয়াডত সব্ণর্ পদক জয় কিৰিছল ১৭ বছৰ বয়সত। িশষয্ই
জয় কিৰিছল ১৬ বছৰ বয়সত। দুেয়া আিছল িফল্ডছ েমেডিলষ্ট।
েতওঁেলাক েকান েকান?

েযাৱা সংখয্াৰ কুইজৰ উত্তৰসমূহ
ড◦ মিঞ্জল িপ. শইকীয়া

কািডর্ফ িবশব্িবদয্ালয়

১) আমর্ষ্টৰ্ং সংখয্া। ইহঁত ৈহেছ m টা অংকেৰ গিঠত ধনাত্মক
সংখয্া, িয েনিক তাৰ অংকেবাৰৰ m ঘাতৰ েযাগফলৰ সমান।

২) IMDb ৰ শীষর্ ২৫০ ৰ তািলকাখন।

৩) পািণিন

৪) জন েভন।
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